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STM32 mikrovezérlők programozása 
ARM Keil környezetben

1. Az STM32F103 MCU bemutatása, I/O műveletek
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 Felhasznált és ajánlott  irodalom

 Joseph Yiu: Cortex-M for Beginners

 Joseph Yiu: Thee Definnitive Guide To Thee ARM CORTEX-M3

 Muhammad Ali Mazidi, Shujen Chen,  Eshragh Ghaemi: 
STM32 Arm Programming for Embedded Systems

 ARM Keil MDK Gettiing started

 STM32F103C8 adatlap és termékinfo

 STM32F103 Family Reference Manual

 … és még sokan mások!

https://community.arm.com/developer/ip-products/processors/b/processors-ip-blog/posts/white-paper-cortex-m-for-beginners-an-overview-of-the-arm-cortex-m-processor-family-and-comparison
http://centaur.sch.bme.hu/~holcsik_t/sem/The%20Definitive%20Guide%20to%20the%20ARM%20Cortex-M3.pdf
http://www.microdigitaled.com/ARM/STM_ARM_books.html
http://www2.keil.com/mdk5/install
https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f103c8.html
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/reference_manual/59/b9/ba/7f/11/af/43/d5/CD00171190.pdf/files/CD00171190.pdf/jcr:content/translations/en.CD00171190.pdf
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ARM processzorok
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ARM Cortex-M mikrovezérlők
Cortex-M0 Egyszerű felépítésű (~12K kapu), kisfogyasztású processzor 

beágyazott  alkalmazásokhoz

Cortex-M0+ Továbbfejlesztett  Cortex-M0 processzor, ultra-kisfogyasz-
tású, egyciklusú I/O, áthelyezhető vektortábla, stb.

Cortex-M1 FPGA-hoz kifejlesztett  „szoftvveres processzor” (Verilog). 
Utasításkészlete megegyezik a Cortex-M0-val 

Cortex-M3 Hatékony mikrovezérlő, gazdag utasításkészlett el a 
komplex feladatokhoz. pl. Multiply-Accumulate (MAC) 
utasítások, hardveres osztás

Cortex-M4 Ugyanaz, mint a Cortex-M3, kibővítve további és 
hatékonyabb DSP utasításokkal. Opcionálisan egyszeres 
pontosságú lebegőpontos műveletekkel (Cortex-M4F)

Cortex-M7 Nagyteljesítményű mikrovezérlő CPU intenzív 
alkalmazásokhoz, duplapontosságú lebegőpontos utasítás,
hatékonyabb memóriakezelés
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ARM Cortex-M közös jellemzők
A perifériákat a gyártó 
dolgozza ki és adja hozzá!
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ARM Cortex-M utasításkészlet
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ARM Cortex-M utasításkészlet
 A Cortex-M0/M0+/M1 processzorok csak az alapvető I/O control 

műveletek és az általános adatfeldolgozási feladatokhoz alkalmas 
utasításkészlettiel rendelkeznek (56 utasítás, melyek többnyire 16 
bitesek – két utasítás egy szóban). Ez a készlet kevés logikai 
kapuval megvalósítható (~12k gate), de pl. a magasabb sorszámú 
regiszterek (R8-R12) elérése korlátozotti.

 A Cortex-M3 processzorok utasításkészlete jóval gazdagabb, 
számos 32 bites utasítást is nyújt,  amelyekkel a felső regiszterek is 
használhatók.  Emelletti olyan utasításokkal is rendelkezik, mint:

 Táblázatos elágaztató utasítások és feltételes végrehajtás

 hardveres osztó utasítás

 Szorzás és összegzés (MAC) utasítások

 Különféle bitmanipulációs műveletek 
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Programozói modell
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Kivételek és megszakítások

Cortex-M0      Cortex-M3

32/ 4 pri          240/ 8 pri
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Interrupt késedelem
 Interrupt latecny: A programmegszakítás érvényesülésétől a 

megszakítást kiszolgáló eljárás első utasításáig eltelt órajelciklusok 
száma
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Mit nyújtanak az STM32 mikrovezérlők?
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Mi az ST Cortex-M portfólió előnye? 
 Elfelejthetjük a hagyományos 8/16/32 bites kategóriákat

 Minden célra találunk alkalmas architektúrát

 Kis fogyasztásra és könnyű felhasználásra optimalizált MCU-k
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STM32F103 portfolio
 Az ST Microelectronics 32-bites mikrovezérlői a kisfogyasztású 

Cortex-M0 típusoktól a nagyteljesítményű Cortex-M7 típusig 
minden igénynek megfelelő skálázható termékcsaládot kínálnak 

 STM32F103C8 –  az F103 (Cortex-M3) család kis lábszámú tagja
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STM32F103 
mikrovezérlő család
blokkdiagramja
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STM32F103 rendszerfelépítés
 Az adatáramlás a busz mátrixon keresztül történik

 4 master: I-bus, D-bus, System bus, GP-DMA bus

 3 slave: Flash memória, SRAM memória, AHB híd

 A perifériák az APB1, illetve APB2 periféria buszokra vannak 
elosztva
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STM32F103 rendszer órajel források
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              STM32F103C8T6

Az STM32F103C8T6 mikrovezérlő
 32-bit ARM Cortex-M3 CPU

 Flash: 64KB / RAM: 20KB

 Órajel: max. 72 MHz 

 Tápfesz. : 3,3 V

 Digitális I/O: 37

 Analóg bemenet: 10

 2db 12 bites ADC

 USB, 2 SPI, 2 I2C, 
3 UART, CAN

 4 Timer, RTC, PWM 
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STM32F103C8 „Blue Pill” kártya
USB csatlakozó        Boot mód beállítás             8 MHz kvarc        PWR LED

         GND és VDD          a mikrovezérlő                  32kHz kvarc                SWD
                                                                                                                   csatlakozó

                      Reset gomb                                      felhasználói LED (PC13)
                                                                                 lehúzásra aktív
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ST-link V2 J-tag programozó bekötése
 A képen látható ST-link klón 

SWIM (ST8), SWD (STM32) és 
JTAG (STM32) programozásra és 
nyomkövetésre is alkalmas

 Egy ellenállás beiktatásával 
SWO trace képessé tehető



21Hobbielektronika csoport 2019/2020 Debreceni Megtestesülés Plébánia

Lab01: GPIO portok kezelése

 Program2_1: A beépítetti LED (PC13) villogtatása
a regiszterek címeit mi magunk definniáljuk

 Program2_2: A beépítetti LED (PC13) villogtatása 
a regiszterek címeit a gyártói fejléc állomány definniálja

 Program2_3: A beépítetti LED kapcsolgatása a PB0 bemenetre 
kötötti nyomógombbal

 Program2_4: Kétszámjegyű hétszegmenses LED kijelző 
időosztásos vezérlése (a számjegyeket felváltva villantjuk fel)

Ötletadóként felhasználtuk Muhammad Ali Mazidi,  Shujen Chen és  
Eshragh Ghaemi: STM32 Arm Programming for Embedded Systems c. 
könyvének mintapéldáit, de azokat teljesen át kellett  dolgozni, mert ők egy 
másik mikrovezérlő típusra (ST32F446RE) készített ék mintaprogramjaikat. 

http://www.microdigitaled.com/ARM/STM_ARM_books.html
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A GPIO portok engedélyezése 
 A Reset and Clock Control (RCC) modul APB2ENR nevű 

regisztere segítségével engedélyezhetjük a GPIO portok órajelét 
(enélkül nem működnek), vagy tilthatjuk le a nem használt 
portokat, az energiafelhasználás minimalizálása érdekében.

 RCC->APB2ENR címe: 0x40021018
Bit Port  Funkció
6 PORTE Az E port letiltása (0), vagy  engedélyezése (1)

5 PORTD A   D port letiltása (0), vagy  engedélyezése (1)

4 PORTC A   C port letiltása (0), vagy  engedélyezése (1)

3 PORTB A   B port letiltása (0), vagy  engedélyezése (1)

2 PORTA Az A port letiltása (0), vagy  engedélyezése (1)
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A GPIO portok regiszterei
 A GPIO portokat mindig 32 bites egységként kell címezni, de csak 

az alsó 16 bitjük van implementálva.

 Minden GPIO porthoz az alábbi 32 bites regiszterek tartoznak: 

 GPIOx_CRL – konfingurációs és mód bitek 0..7     (offsset: 0x00 RW)

 GPIOx_CRH – konfingurációs és mód bitek 8..15  (offsset: 0x04 RW)

 GPIOx_IDR – bemeneti adatregiszter                   (offsset: 0x08 R)

 GPIOx_ODR – kimeneti adatregiszter                  (offsset: 0x0C RW)

 GPIOx_BSRR – bit törlés/beállítás regiszter        (offsset: 0x10  W)

 GPIOx_BRR – bit törlés regiszter                         (offsset: 0x14  W)

 GPIOx_LCKR – konfinguráció rögzítés regiszter  (offsset: 0x18  RW)
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Port kivezetések üzemmód vezérlése
 A portok alsó és a felső 8 bitjének üzemmódját a GPIOx_CRL, 

illetve GPIOx_CRH regiszterekben állíthatjuk be (L: low, H: high)

 
Például GPIOC_CRH címe: 0x40011004 

Mode bits
00: fenntartott
01: max. 10 MHz
10: max. 2 MHz
11: max 50 MHz

Beépített LED-hez 
(PORTC 13. bit)
CNF: 00
MODE: 10 kell!
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Program2_1: LED villogtatás  

// Regiszter elérési címek definiálása 
#define RCC_APB2ENR (*((volatile unsigned int*)0x40021018))
#define GPIOC_CRH   (*((volatile unsigned int*)0x40011004))
#define GPIOC_ODR   (*((volatile unsigned int*)0x4001100C))

void delayMs(int n);

int main(void) {
    RCC_APB2ENR |=  (1U << 4);      // GPIOC órajel engedélyezés (4. bit)
    GPIOC_CRH &= ~0x00F00000;       // pin13 CNF és Mode bitek törlése
    GPIOC_CRH |=  0x00200000;       // pin13 CNF: 00 Mode: 10 beállítás
                                    // (GPIO pushpull output, max. 2 MHz)    
    while(1) {
        GPIOC_ODR &= ~0x00002000;   // LED be: GPIOC 13. bit törlés (0x2000 = 1<<13) 
        delayMs(500);               // Várunk 500 ms-ig
        GPIOC_ODR |=  0x00002000;   // LED ki: GPIOC 13. bit beállítás (0x2000 = 1<<13)
        delayMs(500);               // Várunk 500 ms-ig
    }
}

void delayMs(int n) {               // Késleltető eljárás alapértelmezett órajelhez
    int i;
    for (; n > 0; n--)
        for (i = 0; i < 7500; i++) ;
}

 Nem használunk fejléc állományt, mi definniáljuk a regiszter címeket!
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stm32f103xb.h részletek
typedef struct {           // General Purpose I/O
  __IO uint32_t CRL;       // Configuration low part  (0 - 7)
  __IO uint32_t CRH;       // Configuration high part (8 - 15)
  __IO uint32_t IDR;       // Input Data register
  __IO uint32_t ODR;       // Potput data register
  __IO uint32_t BSRR;      // Bit set/reset register
  __IO uint32_t BRR;       // Bit reset register
  __IO uint32_t LCKR;      // Configuration Lock register
} GPIO_TypeDef;

#define PERIPH_BASE           0x40000000U
#define APB2PERIPH_BASE       (PERIPH_BASE + 0x00010000U)
#define GPIOA_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x00000800U)
#define GPIOB_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x00000C00U)
#define GPIOC_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x00001000U)
#define GPIOD_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x00001400U)
#define GPIOE_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x00001800U)

#define GPIOA               ((GPIO_TypeDef *)GPIOA_BASE)
#define GPIOB               ((GPIO_TypeDef *)GPIOB_BASE)
#define GPIOC               ((GPIO_TypeDef *)GPIOC_BASE)
#define GPIOD               ((GPIO_TypeDef *)GPIOD_BASE)
#define GPIOE               ((GPIO_TypeDef *)GPIOE_BASE)

Port regiszterkészlet 
típusdefiníció, mint 
7 x 32 bit struktúra

Periféria tartomány és 
APB2 kezdőcíme,  
GPIO portok 
kezdőcíme

GPIO port struktúrák
GPIOA->CRL-től
GPIOE->LCKR-ig
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Program2_2: LED villogtatás  
 Most a stm32f10x.h fejléc állomány definniálja regiszter címeket

 Gyorsítjuk a villogást (~2 Hz), hogy lássunk valami változást

1U<<4

0x00C00000 | 0x00300000 = 0x00F00000 

#include "stm32f10x.h"
void delayMs(int n);

int main(void) {
    RCC->APB2ENR |=  RCC_APB2ENR_IOPCEN; // GPIOC órajel engedélyezés
    GPIOC->CRH &= ~(GPIO_CRH_CNF13 | GPIO_CRH_MODE13); //pin13 CNF és Mode bitek törlése
  
    GPIOC->CRH |= GPIO_CRH_MODE13_1;     // pin13 CNF: 00 Mode: 10 beállítás
                                         // (GPIO puhpull output, max. 2 MHz)    
    while(1) {
        GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BR13;    // GPIOC 13. bit törlés (LED be) 
        delayMs(250);
        GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BS13;    // GPIOC 13. bit beállítás (LED ki)
        delayMs(250);
    }
}

void delayMs(int n) {               // Késleltető eljárás alapértelmezett órajelhez
    int i;
    for (; n > 0; n--)
        for (i = 0; i < 7500; i++) ;
}
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Nyomógomb állapotának beolvasása
 A nyomógombot kétféle módon is használhatjuk digitális 

bemenetek vezérlésére: lehúzásra, vagy felhúzásra

 Mintapéldánkban a nyomógombot a PB0 
kivezetés és a közös pont (GND) közé 
kötjük – ez az (a) eset az ábrán 

 A nyomógomb elengedetti állapotában 
külső vagy belső felhúzásnak kell 
gondoskodnia róla, hogy a bemenet magas 
szinten legyen, s ne „lebegjen”. Mi most a 
belső felhúzást fogjuk használni

 A nyomógomb megnyomásakor a bemenet 
alacsony szintre kerül (a földre zár) 
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Program2_3: LED vezérlése nyomógombbal  

#include "stm32f10x.h"

int main(void) {
    RCC->APB2ENR |=  RCC_APB2ENR_IOPCEN; // GPIOC órajel engedélyezés
    RCC->APB2ENR |=  RCC_APB2ENR_IOPBEN; // GPIOB órajel engedélyezés
    /* PC13 konfigurálása "pushpull kimenet, max. 2MHz" módba */
    GPIOC->CRH &= ~(GPIO_CRH_CNF13 | GPIO_CRH_MODE13); // pin13 CNF és Mode törlés
    GPIOC->CRH |= GPIO_CRH_MODE13_1;     // pin13 CNF:00 Mode:10 beállítás
    /* PB0 konfigurálása "digitális bemenet, belső felhúzással" módba */
    GPIOB->CRL &= ~(GPIO_CRL_CNF0 | GPIO_CRL_MODE0);
    GPIOB->CRL |= GPIO_CRL_CNF0_1;       // pin0 CNF:10 Mode:00 beállítás  
    GPIOB->ODR |= GPIO_ODR_ODR0;         // ODR0 = 1 a felhúzás kiválasztása
    while(1) {
      if( GPIOB->IDR & GPIO_IDR_IDR0)    // Ha PB0 magas szinten áll
        GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BS13;    // GPIOC 13. bit beállítás (LED ki) 
      else
        GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BR13;    // GPIOC 13. bit törlés (LED be)
    }
}

 LED: PORTC 13. bit,  nyomógomb: PORTB 0. bit (lenyomáskor 0)
 A LED a nyomógomb lenyomásakor világít

Be lehetne rakni egy pergésmentesítő késleltetést...
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Hétszegmenses kijelzők meghajtása
 Két vagy több számjegyű kijelző esetén multiplex kijelzés kell, 

ugyanazon a szegmensvezérlő vonalakon osztoznak a számjegyek

 Az éppen aktív számjegyet egy-egy tranzisztorral választjuk ki

Áramkorlátozás 
gyanánt 
szegmensenként 
egy soros 
ellenállást 
iktatunk be.
3,3 V esetén 
220 Ω bőven elég 
(Iseg < 10 mA)
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A szegmensvezérlés részletei 
 Szegmens – portbit hozzárendelés:

 Számjegy kódolás (melyik szegmens világítson):
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Program2_4: hétszegmenses kijelző  

#include "stm32f10x.h"
int main(void) {
  /* PA0-PA7 konfigurálása digitális kimenetként */
  RCC->APB2ENR |=  RCC_APB2ENR_IOPAEN; // GPIOA órajel engedélyezés
  GPIOA->CRL =  0x22222222;            // Pushpull kimenet, max. 2 MHz
  /* PB0-PB1 konfigurálása digitális kimenetként */
  RCC->APB2ENR |=  RCC_APB2ENR_IOPBEN; // GPIOB órajel engedélyezés
  GPIOB->CRL &= ~0x000000FF;           // CNF és Mode bitek törlése
  GPIOB->CRL |=  0x00000022;           // PB0 és PB1 Pushpull kimenet, max. 2 MHz
  while(1) {

GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BR0;       // Egyesek leoltása
PIOA->ODR = 0x0007;                // 7-es (a,b,c szegmensek)
GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BS1;       // Tízesek megjelenítése
delayMs(8);                        // 8 ms késleltetéssel az ismétlés kb. 60 Hz
GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BR1;       // Tízesek leoltása
GPIOA->ODR = 0x006D;               // 5-ös (a,c,d,f,g szegmensek)
GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BS0;       // Egyesek megjelenítése 
delayMs(8);  

  }
}

 Jelenítsük meg a 75 számot egy kétjegyű 7-szegmens kijelzőn (pl. 
F5261AH típusú), az előző oldali kapcsolás szerint!

Az itt nem mutatott  delayMs() függvényt ugyanúgy definiáljuk, mint korábban!
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Program2_4: hétszegmenses kijelző  
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ARM Keil MDK5 Lite telepítése
 Az ARM Keil MDK5 integrált fejlesztői környezet kiadásai közül 

csak az MDK Lite verzió ingyenes

 Főbb korlátozások: maximális kódméret: 32 kbyte, a middleware 
komponensek nem használhatók, a fordító nem generál a 
lefordítotti gépi kódról disassembly listát

 Keressük fel a Keil MDK5 Getting started oldalt, és kattiintsunk 
a Downlod MDK-Core feliratú gombra! A felbukkanó kérdőívet 
töltsük ki, majd kattiintsunk a Submit gombra! A felbukkanó 
oldalon kattiintsunk a telepítő felajánlotti kiadására (e sorok írás 
idején: MDK528a.EXE) és várjuk meg, amíg letöltődik, majd 
futassuk! 

 Az MDK5xx.EXE telepítő csak az alapcsomagot tartalmazza. 
Az egyes mikrovezérlő családok támogatását ún.  Device Family 
Pack bővítőcsomagok formájában külön kell telepíteni

http://www2.keil.com/mdk5/selector
http://www2.keil.com/mdk5/editions/lite/
http://www2.keil.com/mdk5/install
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STM32F1 támogatás telepítése
 A Pack Installer Keil környzetben a       gombbal indítható

 A keresőbe stm32f1-et írva, kiválaszthatjuk a termékcsaládot, 
majd a jobb ablakban az Install gombra kattiintva telepítsük az 
STM32F1xx_DFP csomag legfrissebb (2.3.0) változatát!



36Hobbielektronika csoport 2019/2020 Debreceni Megtestesülés Plébánia

Projektek megnyitása
 A projekteket a benne található  .uvprojx kiterjesztésű állomány 

kapcsolja egységbe. Windows Intézőben vagy Total Commander-
ben ennek az állománynak a megnyitása elindítja a Keil MDK5 
fejlesztői rendszert, és automatikusan megnyitja az adotti projektet.

 A projekt megnyitásának másik módja az, hogy elindítjuk a Keil 
MDK5 fejlesztői rendszert, majd a Project menü Open Project 
menüpontjában betallózzuk a projekt .uvprojx kiterjesztésű 
állományát.
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Új projekt létrehozása
 A Projekt menü New µVision Project menüpontjának 

kiválasztásával kezdeményezhetjük új projekt létrehozását

 Az új projektnek célszerű egy új mappát is létrehozni, s ezen belül 
hozzuk létre az új projektet, amelynek nevet kell adnunk
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Új projekt létrehozása
 A felbukkanó Select Device ablakban keressük meg és válasszuk ki 

az STM32F103C8 mikrovezérlőt, s kattiintsunk az OK gombra!
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Új projekt létrehozása
 A felbukkanó Manage Runtime Environment ablakban tegyünk 

pipát a CMSIS/CORE és a Device/Startup modulokhoz, majd 
kattiintsunk az OK gombra!
Ezek biztosítják a Startup kódot, az alapértelmezetti NVIC 
vektortáblát és állítják be az alapértelmezetti órajeleket. 
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Target opciók, User lapon
 Ha .bin állományt szeretnénk kapni, akkor az első Build utáni 

opciónak írjuk be a $K\ARM\ARMCC\bin\fromelf.exe --bin --output=@L.bin !L 
szöveget, és jelöljük feltételesen végrehajtandónak!
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Programozó/debugger konfigurálása
 Az Options for Target ablak Debug lapján válasszuk ki az ST-

Link v2 opciót, majd a Settings gombra kattiintva válasszuk a  
Port: SW opciót! Ehhez a programozónak már csatlakoztatva kell 
lennie a PC-kez!
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